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COMITE INTERNACIONAL
" VERITAS."

O Comité Internacional " Veritas " foi

organisado no Rio Grande em julho de

1915. Seus fundadores se inspiraram no

objectivo exclusivo de promoverem a pub-

licagáo em lingua portugueza da maior

copia possivel de documentos e de trabalhos

relativos á Conflagragáo Européa, especial-

mente dos que se referem aos aconteci-

mentos satellites da acgáo militar pro-

priamente dita. Até á presente data, o

Comité tem langado máo das publicagóes

feitas por outros Comités, com os quaes

nao tem cessado de se manter em continua

correspondencia.

Os acontecimentos que se estáo desen-

rolando desde agosto de 1914, encarados

sob o ponto de vista militar ainda nao

offerecem um recúo sufíiciente para que

possam ser devidamente apreciados, tanto

mais quanto o que delles se tem permittido

conhecer, certamente qualquer que seja a

fonte de informagáo, so representa urna

parte da realidade. Aliás, o que diz

a 2
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respeito á guerra militar ainda mesmo que

podesse, desde já, ser mais bem conhecido,

seria assumpto mais para os especialistas

e os technicos do que para o publico em
geral.

Si os acontecimentos militares nao

podem ser ainda penetrados ou so podem
ser conhecidos de um modo incompleto

o mesmo nao se da relativamente aos

preparativos moraes e materiaes empre-

hendidos durante o quasi meio seculo que

precedeu o grande conflicto.

E a devassa desse meio seculo que

deve despertar o mais accurado interesse;

é essa devassa que proporcionará a maior

somma de ensinamentos proveitosos.

Até 1914, a Humanidade viveu na

persuasáo de que a civilisagáo e a cultura

constituiam um patrimonio universal, sem
que jamáis tivesse occorrido dar um balango

para que fosse avaliada a quota de con-

tribuigáo que cabia a cada paiz ou raga na

formagáo deste patrimonio.

Foi, pois, violenta a surpreza que

se apoderou do mundo quando sobre elle

se abateu a horda dos barbaros cultos

declarando, a ferro e fogo, que se tinham
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abalado para conquistar no universo a

posigáo de predominio absoluto sobre todas

os povos e todas as ragas no cumpri-

. mentó da divina missáo que lhe tinha

sido imposta pelo Todo Poderoso !

Foi entáo que, como acertadamente

escreveu M. de Wulff, " todos tiveram

a impressáo de que urna inversáo dos

valores moraes se estava operando na

Allemanha."

Proclamando-se povo eleito, o povo

entre os povos, o único povo, ao qual,

por isso mesmo, cabia o direito divino

de assumir a tutela de todos os outros,

para aperfeigoal-os e tornal-os mais fe-

lizes; proclamando-se a raga sem jaga,

a única raga e por isso mesmo com o

direito de dominar todas as outras, para

apural-as e evitar que degenerem de um
modo definitivo; proclamando que os

principios orgánicos que amparam a

estructura das sociedades modernas tin-

ham que ser refundidos por obsoletos e

contrarios aos progressos da sciencia, a

Allemanha langou ao mundo um desafio

que nao podia deixar, como aconteceu,

de voltal-o coheso contra ella. Com
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effeito, é a Europa que está em guerra,

mas a Humanidade tem o sentimento

nítido de se achar deante de urna ameaga
de remodelagáo de seu proprio modo de

ser.

O eminente estadista inglez, Lloyd

George, definou cabalmente esta situagáo

quando disse :

—

" A muralha laboriosamente erguida por

geragoes de homens contra a barbaria foi arrom-

bada, e, si o poder da Grá-Bretanha nao vara

através da brecha aberta, a Europa teria sido

inundada por urna selvageria irrefreada, por

urna onda incontida de arbitrariedade e de

depravagáo."

Dada a repercussáo que semelhante

catastrophe teria tido no mundo inteiro,

é obvio que em face do grande conflicto

nao se trata de discutir sympathias por

este ou aquelle grupo de belligerantes

;

na realidade, o que está em jogo é a

consciencia que cada povo deve ter de

sua soberanía política e de sua digni-

dade nacional. A cada um delles cabe nao

malbaratar o Direito histórico que delle fez

urna unidade no concertó das Nagoes,

sendo mister que as formas fallaciosas do
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moderno internacionalismo nao trans-

formen! em prato de lentilhas os lucros

materiaes que parecem deixar os arte-

factos-camelote.

No celebre " Manifestó " que 93 in-

tellectuaes allemáes dirigiram a seus pares

dos paizes neutros, encontra-se o seguinte

trecho :

—

" Nao é verdade que a lucta contra o que

chamam nosso militarismo nao seja dirigida

contra nossa cultura, como affirmam nossos

hypocritas inimigos. Sem o nosso militarismo,

nossa civilisa9áo ha muito teria sido aniquilada."

Esta insólita solidariedade dos intel-

lectuaes allemáes com o militarismo

prussiano, por exemplo, constituer um dos

mais curiosos e interessantes assumptos

de estudo suscitados pela presente guerra.

Entre os sabios que assignaram o
" Manifestó " dos 93, figura o professor

Ostwald, de universal notoriedade, o que

proporciona urna feliz opportunidade para,

por assim dizer, prescrutar-se a mentali-

dade do allemáo moderno.

Antes da guerra Ostwald era pacifista

e internacionalista, o que o levou em
10 de maio de 1910 a publicar na revista
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parisiense La Grande Revue, sob o titulo,

" Le grand pas," um artigo a respeito

do qual o eminente académico Victor

Delbos se refere nos seguintes termos :

—

"
' Tratava-se de um convite instante á

Franca, á nagáo que sempre teve o sentimento

vivo, enthusiasta do grande, do humano em
geral

'
; o que é que cabia fazer a esta Franga

táo magnificamente louvada? Realisar a paz

dos povos iniciando sósinha, e sem intelligencia

com as outras Nagoes, seu desarmamento. O
problema do desarmamento simultaneo e pro-

porcional dos Estados comporta, dizia Ostwald,

tantas difficuldades, que sua solugáo excede

ás forgas humanas. É preciso pois, que urna

Nagáo se arrisque, e empregue suas máos
para se despojar de sua armadura. — Se

arrisque ? Mas no fundo nao ha risco,

affirma o nosso homem. Depois da guerra

com o Japáo, a Russia se encontrou na
Europa, praticamente, sem defeza. Quem foi

que a atacou ? Com maior forga de razáo, quem
ousaria atacar um povo bastante magnánimo
para ter confiado sua seguranga á lealdade das

outras Nagóes?—Porque, entretanto, é á Nagáo
Franceza a quem cabe comegar? Primeiro,

porque a Franga, mais do que qualquer outra,

está ameagada de decadencia económica e scien-

tifica em consequencia do desfalque que o

servigo militar opera em seus annos de mocildade
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que sao decisivos para a forma9áo das aptidóes.

Em segundo logar, porque a Franca, sempre

fez obra de peoneiro no desenvolvimento politico

da Europa, e que ella deve ser, por conseguinte,

a primeira a realisar o maior de todos os actos

políticos que conhecerá a Historia destes últimos

seculos.

" Nao insistamos. Essas affirmagóes, táo

pouco tempo antes da guerra, quando a Alle-

manha accumulava seus meios de ataque,

resurgem hoje com toda a sua revoltante incon-

sciencia e a sua sinistra ironía/
9

Mudando de rumo, o professor

Ostwald, em novembro de 1914, diri-

gindo-se a um redactor do jornal sueco

Dagen, se exprimía nos termos que

seguem :

—

" Nao odiamos os Francezes. Pensó,

abstracgáo feita das razóes de facto que deram
logar á guerra, que a causa mais profunda desta

está no temor de nossos inimigos da for^a

inaudita com a qual a Allemanha soube até

aqui realisar seu grande pensamento organisador,

pensamento que a Allemanha se propóe, pre-

cisamente, por meio desta guerra por em pratica

com mais energía do que antes.

" Falla-se do militarismo allemáo; é bem
possivel, com effeito, que a hosíilidade que a

Allemanha encontra no mundo seja devida ao

desenvclvímeato do militarismo allemáo
; mas,
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é justamente este militarismo que constitue

urna das expressóes mais poderosas da forga

organisadora da Allemanha. Ora, a Allemanha,

gragas á sua faculdade de organisagáo, attingiu

urna etapa de civilisagáo mais apurada do que

os outros povos. A guerra, um dia, os fará

participar, sob a forma dessa organisagáo, de

urna civilisagáo mais elevada. Entre os nossos

inimigos os Russos, em summa, estáo ainda

no periodo da horda, emquanto que os Francezes

e os Inglezes attingiram o grau de desenvolvi-

mento cultural que transpuzemos ha mais de

cincoenta annos. Esta etapa é a do indivi-

dualismo. Mas, ácima desta etapa, se acha a

etapa da organisagáo. Eis onde chegou a Alle-

manha de hoje.

" Désejais saber o que quer a Allemanha?

pois bem, a Allemanha quer organisar a Europa
porque a Europa até aqui náo foi organisada.

" A Allemanha quer enveredar por urna

nova direcgáo para realisar a ideia do trabalho

collectivo.

" De que modo a Allemanha se propóe levar

a cabo seus projectos de organisagáo ? A Oeste,

ella exigirá que os Allemáes e os Francezes

sejam acolhidos nos dous paizes respectivos;

que lhes seja permittido trabalhar e adquirir

bens, exactamente ñas mesmas condicgóes que

os habitantes" do proprio paiz; a Leste a Alle-

manha creará urna confederagáo de Estados,

urna especie de confederagáo Báltica, que
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abrangerá os Estados Escandinavos, a Finlandia

e as Provincias Bálticas. Finalmente, a Polonia

será arrancada á Russia e se fará della um novo

Estado independente.
" Acho que chegou o momento de ser refeita

a carta da Europa.
" Quanto ao papel cada vez mais saliente

representado pelas Igrejas nos paizes invadidos,

é urna consequencia que nao foi possivel evitar.

A situagao evoca necessariamente, em muitos

dominios, os instinctos atavieos. Direi, entre-

tanto, que Deus Padre, entre nos, é reservado

para o uso particular do Imperador (sic). Fallou-

se delle, urna vez, em um relatorio do Grande
Estado Maior, mas é preciso notar que isto

nunca mais occorreu.
" Os sabios que assignaram o

1

Manifestó,'

estáo constituindo urna organisagáo de propa-

ganda com o fim de defender a cultura allemá

contra os ataques dos nossos inimigos.
" Resolví vir a Suecia para, em nome deste

Comité, procurar fazer com que, algumas per-

sonalidades de destaque se decidam a visitar

a Allemanha, afim de verificarem que, mesmo
durante a tormenta actual continuamos, em
todos os dominios, a proseguir nos nossos tra-

balhos intellectuaes.

" Eis porque estou aqui. A Allemanha,

para muitos suecos, é Berlim; mas na realidade,

é igualmente justo dizer-se que a Allemanha é

absolutamente o contrario : Munich, por exemplo.
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" O que é que aqui se entende por nosso
1

terrivel militarismo '
? Acaso as outras Poten-

cias nao tem cousa análoga? Seja como for,

este militarismo nos assenta muito bem. Ne-

nhum paiz a nao ser a Hollanda, alcangou tantos

premios Nobel como nós.

" Passo agora a explicar-vos o grande se-

gredo da Allemanha. Nós, ou talvez melhor

a raga germánica, descobrimos o ' factor da

organisagáo.'
" Os outros povos vivem ainda sob o regime

do individualismo, ao passo que nós estamos

sob o da organisagáo.
" Entre nós, tudo tende a tirar do individuo

o máximo de rendimento no sentido mais favo-

ravei á sociedade. Nisto é que para nós consiste

a liberdade sob a sua forma mais elevada, ou

seja a liberdade que salvaguarda todas as forgas

fazendo-as concorrer para o mesmo fim.

"Nada pretendemos conquistar. Sabe-se

que eu sou um pacifista, um internacionalista.

Nunca poderei approvar um programma de

conquista.
" Em Franga, nós vamos conquistar o direito

de fazer livremente concurrencia aos Francezes,

quero dizer, entre outras cousas, o direito de

adquirir e possuir terrenos, etc

" Os Francezes teráo o mesmo direito entre

nós. Sómente, dada a nossa forga de expansáo,

a organisagáo da nossa cooperagáo e de nossas

trocas será táo forte, tiraremos tal proveito
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deste direito de adquirir e das nossas relagoes

com os nossos visinhos, que a guerra nao mais

será possivel de futuro.

" É sob esta forma que encaramos a con-

quista/
'

Urna vez que é Ostwald que falla, é

da máxima importancia notar

—

" que a Allemanha se propoe, precisamente,

por meio desta guerra, consummar com mais

energia do que antes sua concepgáo da organisa-

Bem entendido, sua concepgáo da

organisagáo segundo o ponto de vista

allemáo, é o que Ostwald devia ter dito.

Com eñeito, nao está provado que a

Allemanha tenha descoberto a organisagáo,

nem mesmo que ella tenha alcangado a
" etapa da organisagáo."

Viver sob o regime de urna organi-

sagáo náo quer dizer :—viver sob o regime

da organisagáo.

Que o militarismo constitua " urna

das mais poderosas expressóes da forga

organisadora da Allemanha/ 9

seria

pueril contestal-o. Mas, é tudo. De
outro lado, tambem seria pueril contestar



14

que fazendo-se convergir todas as forgas

vivas de um povo para um so fim, empen-

ha-se este povo no caminho da desor-

ganisa9áo. Si podesse haver duvidas a

respeito do papel dominante do milita-

rismo na Allemanha o " Manifestó " dos

93 intellectuaes, ahi está para decipal-as,

afirmando que " sem o nosso militarismo

a nossa civilisagáo ha muito teria sido

anniquilada."

Mesmo jia hypothese pouco cabivel

do " Ellas por ellas " como solugáo do

actual conflicto a decantada organisagáo

allemá nao fez mais do que arrastar a

Allemanha na mais profunda das desor-

ganisagoes.

A rebugada theoria de Ostwald, que

goza dos foros de doutrina nacional,

requer desenvolvimentos para os quaes

nos falta aqui espago.

Podemos, entretanto, assignalar, de

passagem, o mecanismo da conquista

segundo o ponto de vista allemáo que

Ostwald nos faz conhecer e que justifica

plenamente a definigáo que um autor

notavel deu do " Pangermanismo," con-

siderandos um gaz deleterio funesto
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ao ideal de todo o povo civilisado

—

verdadeiro gaz asphyxiante, que annula

ou entorpece todas as iniciativas, todas

as actividades que nao convergerá para

o " Deutschland über Alies/'

Aos que, hoje ainda, comprazem-se

em classificar de irrequietos jacobinos

aquelles que nao cessam de apontar o

Perigo Allemáo—vem de molde chamar-lhes

a attengáo sobre o modo allemáo de

comprehender a conquista e de evitar a

guerra para o futuro.

O que se tem passado nos bastidores

do internacionalismo nao ofíerece menos
revelares surprehendentes e suggestivas.

Desse lado ainda, as indagagoes nao apre-

sentam somente interesse histórico.

Eis um incidente occorrido em
Vienna, referido pelo snr. Francisco

Melgar no seu " Amende Honorable "
:

—

" O embaixador da Russia ao receber seus

passaportes, declarou que confiava seus con-

cidadáos aos cuidados do embaixador da
Hespanha que o accompanhou até a estafáo

de partida. Como o trem alli encontrado nao
tivesse lotagáo para que podesse embarcar todo

o pessoal Russo, dous empregados da chan-

celaria ficaram na plataforma sob a protecgáo
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do embaixador hespanhol, que os levou no seu

carro para o palacio de Annagasse.
" No dia seguinte, pela manhá, um com-

missario de policía bateu a porta.

" Eis seu dialogo com o embaixador

hespanhol

:

" O commissario.
—

' Venho prender dous

espioes russos que se achara escondidos neste

edificio/

" O embaixador.

—

1 Nao sou um acoitador

de espioes, e nao tendes o direito de transpor

esta porta. Aqui, estamos em territorio hespa-

nhol.'
'K

" O commissario.
—

' Em tempo de guerra

a extraterritorialidade nao existe.'

" O embaixador.
—

' Perdáo ... As im-

munidades diplomáticas sao antes concedidas

em tempo de guerra do que em tempo de paz,

do mesmo modo que os medicamentos sao

empregados de preferencia ñas doen£as do que

ñas circumstancias normaes. Vos prohibo de

transpor as fronteiras de minha patria,'

" O commissario.— Entregue-me os dous

espioes ou eu mando dar busca no Palacio.'

" O embaixador.—' Nao lhe entregarei nin-

guem e vocé nao dará busca alguma.'
" O commissario.

—

* Entáo empregarei a

for^a.'

" Elle assim o fez. Tendo deixado a em-

baixada, voJtou alguns minutos mais tarde

com pragas de linha, apoderou-se dos dous
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infelizes, os levou para um calaboucpo, donde

provavelmente so sahiram para ir para o outro

mundo.
" Nao estou nos segredos do snr. de Castro

Casaleiz.

" Sei entretanto que elle é táo perfeito

cavalheiro quanto diplomata experimentado.

Supponho, por isso, que si elle encobriu este

facto escandaloso, sem formular as reclamares

publicas que elle comportava, nao foi isso devido

a seus sentimentos germanophilos, mas sim á

sugestóes patrióticas. Elle preferiu devorar a

afíronta em silencio a tomar medidas enérgicas

que arriscavam abalar a neutralidade hespa-

nhola.
" Mas o facto é verídico, e soubre delle por

meio de urna alta personalidade austríaca

que, mau grado seus sentimentos Íntimos, fez

diligencias—naturalmente improficuas—para ob-

ter a soltura dos dous russos e as satisfaces
devidas á bandeira hespanhola. Desafio quem
quer que seja a negar a authenticidade dos

factos que ahi ficam."

O silencio guardado pelas chancelairas

neutraes deante do monstruoso attentado

da violacáo da neutralidade da Bélgica,

reduz a proporgoes mínimas o incidente

de Vienna.

E que o preparo bellico exhibido
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pela Allemanha, a avalanche humana
que ella poz em movimento, nao
permittia, mesmo aos mais autorisados

vaticinadores, prever as batalhas do
Marne e a da Trouée des Charmes.

Alem desso, as faganhas na Bélgica

davam mais do que a entender que as

doutrinas do Professor Lasson nao eram
locubragoes extravagantes de um espirito

original.

Com effeito, eis como o professor

Lasson se pronuncia a respeito dos neu-

tros :— „$lo$á

" O patriotismo mais ignobil é aquelle que

nao se applica nem mesmo a um Estado verda-

deiro, mas a urna falsa caricatura de Estado

que jamáis teve a forga de existir e de se

defender pelos seus proprios meios, que so

existe pela graga de outro, que nao é realmente

um Estado." (Pag. 67.)

" O direito á independencia nao é um direito

innato de um povo, elle deve ser adquirido com
muito sacrificio. . . . Um povo de alta

cultura, mas de cultura pouco favoravel á

concentracgáo e á acgáo militar do Estado,

deve com toda a justiga obedecer ao bárbaro

cuja organisagáo militar e política é superior."

(Pag. 71.)
" Isto nada tem de illogico. valor moral
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de urna forma de cultura está na sua forga.

A cultura existe para se manifestar sob a forma

de forca." (Pag. 72.)
" Ninguem é obligado a acceitar a escra-

vidáo. Quando a forga nao é suficiente para

assegurar a liberdade, resta como recurso a

morte." (Pag. 75.)
" A civilisacáo conduz á concordia mas a

civilisagáo nao é a cultura. Entre formas de

cultura, nao pode haver senáo conflicto e odio."

(Pag. 79.)
" Exigir um desenvolvimento pacifico das

diversas formas de cultura é exigir o impossivel,

inverter a ordem da natureza, collocar um
falso idolo no logar da verdadeira moralidade.

. . . . Este estado paradisiaco . . . nao

passa de urna phrase na bocea dos simples ou

de urna mentira hypocrita e consciente.' ' (Pag.

79-)

Nao é para admirar que Le Temps,

deante desses factos, tenha escripto :

—

" A diplomacia dos alliados nada pode para

tornar efíiciente a indignado platónica dos

neutros. O heroísmo dos nossos soldados táo

pouco. Somente, a victoria fará com que as

sympathias que nos encorajem e nos sustentam

tornem-se bastante actuantes para se traduzir-

em por actos collectivos. É, pois, únicamente

de nos assegurar esta victoria e de apressal-a

que todos nos devemos preocupar/'
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E para todos nos de grande vantagem
conhecer o que de nos pensa a Allemanha
supercivilisada. Infelizmente, perante

ella, nem mesmo attingimos á etapa do
individualismo, a tomar-se como reflexo

da opiniáo official o que sobre nos escreveu

em seu " diario de marcha " um com-
mandante allemáo que foi encontrado

morto no campo de batalha, e citado

pelo snr. Jean Finot no n° 17-18 de

outubro novembro de 1914 de sua

Revue :
—

" Assistimos hoje ás ultimas convulsóes da
civilisagáo latina, tornada impotente desde muito

tempo e a exhalar debaixo dos nossos calca-

nhares o ultimo alentó. Importa que por toda

a parte nos dous mundos, os latinos sejam

substituidos por nossa raga, mais nobre e

mais forte, que representa a nova civilisagáo,

a grande civilisagáo do futuro. Quem conhece

os paizes sul-americanos e especialmente o

Brazil, sabe o que tém feito os latinos. Gover-

nantes corrompidos, povos sem vigor e sem
moralidade, em plena anarchia, incapazes de

tirarem o menor proveito das regióes em que

se acham estabelecidos, vivendo de mendici-

dade e de rapiña, no meio de riquezas naturaes

infinitas, sem a forga, sem a coragem de ex-

plorabas, eis o que hoje se presencia nestes paizes
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onde os latinos dominam. Desse lado, tambem,
será preciso fazer convergir nossos esforgos

depois da victoria/

'

Quando tivermos suficientemente com-

pulsado as publicagoes a que ácima

alludimos, comprehenderemos o alcance

da conclusáo com que W. M. Fullerton

termina o prefacio de seu magnifico

escripto " Les Etats-Unis et la Guerre —
" Si fosse possivel considerar a guerra somente

debaixo do ponto de vista exclusivamente ameri-

cano, se verificaría que elle nenhum pezar faz

experimentar aos patriotas americanos ; com
effeito, sem a subversáo por elle provocada, a

nossa unidade nacional estava arriscada a ser

compromettida ou pelo menos sua realisagáo

tinha muitas probabilidades de ser addiada

para tempos ainda bastante affastados."

A carta do eminente professor da Uni-

versidade de Columbia, o snr. Douglas

W. Johnson, com a qual o Comité inicia

suas publicagoes, melhor do que phrases

servirá para definir o programma que

elle se propóe a prehencher. A resposta

do Prof. Johnson está formulada de tal

modo que fácil se torna para o leitor dar-

se conta do teór da carta escripta pelo
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professor allemáo, e conseguintemente

ajuizar das bases, sobre as quaes, de um
modo geral, o ponto de vista allemáo

estriba a sua defeza. A carta do professor

Johnson feriu todos os pontos da contenda

moral que se prendem ao cataclysmo

europeo, o que a torna um verdadeiro

programma de investigagóes e de estudos.

Dr. A. DUPRAT.

Rio Grande, janeiro de 1917.
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Esta carta escripia pelo Snr. Douglas

W. Johnson, professor da Universidade de

Columbia, em New York, é a resposta a

urna carta advogavado a causa da Alie-

manha, que elle recebeu de um professor

de urna Universidade alienta. Pelo rigor,

emocao e eloquencia, ella constitue um pre-

cioso testemunho da opiniao que tem sobre

a guerra alguns meios esclarecidos da

America.

Revue de Paris,

15 de Septembro, 1916.
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CARTA DE
UM AMERICANO A UM ALLEMÁO.

Recebi vossas duas cartas, contendo recortes

de jornaes, bem como vosso cartao postal.

Posso assegurar-vos que nao foi por impolidez

que demorei em responder. Considero urna

felicidade para mim a remessa dos referidos

recortes de jornaes, pois tenho sempre grande

interesse em 1er o que os homens eminentes

da Allemanha apresentam como argumentos em
favor de sua opiniáo sobre assumptos trans-

cendentes. Li com muita attengáo vossas cartas,

particularmente vossa longa carta de 9 de

Julho. Aprecio vosso enérgico esforejo para

me persuadir da jusÜ9a de vossa causa, e sei

avaliar o tempo e o trabalho despendidos para

me apresentar, em termos táo cuidados, o ponto

de vista allemáo sobre assumptos da mais

profunda importancia para os nossos dois

governos.

Si tardei em responder, foi por duvidar

intimamente que urna carta minha vos podesse

ser útil.

Nao posso compartiihar da vossa opiniáo

sobre a responsabilidade da Allemanha n'esta

guerra, nem sobre os methodos por ella em-

pregados para fazel-a. Nao pensó que possa

ser proveitosa urna exposi^áo de minhas ideias

pessoaes sobre este as. umpto vital. Vos:- a*
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cartas deixam transparecer que foram escripias

sob a influencia de urna emogáo intensa, emogáo
que se pode comprehender e respeitar, mas que

vos deve impedir de acolher com imparciali-

dade vistas oppostas ás vossas.

Urna vez que vosso paiz se vé cercado de

adversarios poderosos ; urna vez que vossos filhos

invadiram, como um diluvio, térras extran-

geiras, no cumprimento heroico das ordens de

vosso governo ; urna vez que a patria que adoraes

se acha moralmente isolada
;
por todos os neutros

condemnada pelos crimes barbaros que ella

tem comettido contra a civilisagáo ; nao se

pode esperar que vos seja possivel escrever com
a exactidáo e a prudencia scientifica, que

teriam sido, em condigóes ordinarias, o vosso

ideal.

Devido a isso, é que nao vos guardo rancor

por aquillo que em vossas cartas, em outras

circumstancias, teria provocado enérgicos pro-

testos. Afíirmaes, por exemplo, que meus com-
patriotas e eu mesmo, nos inspiramos inteira-

mente, para julgarda conducta dos allemáes, em
urna imprensa corrompida e venal, que distilla

veneno a soldó de um único partido político.

Estou convencido de que esta afíirmagáo nao ser

visou ser táo injuriosa quanto parece. Sem
duvida alguma, sois levado por vossa emogáo
a proferir accusagoes que vosso senso da justiga,

e vossa polidez condemnariam em outros momen-
tos. Quando sobrevierem tempos mais calmos,
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estou convencido, nao conservareis essa opiniáo

summaria de que " a imprensa diaria tornou-se

um dos mais horrorosos flagellos da humani-

dade, urna ulcera no seio da sociedade, tendo

assumido o papel de contrapor, urnas ás outras, as

rafas, as nafóes, as religióes, e as classes, com o

fim de servir interesses particulares como sejam a

riqueza, a influencia política, a posigáo social."

Convenho que alguns dos nossos jornaes sao

urna deshonra para a nobre profissáo de j orna-

lista; concordo que alguns sacrificam a honra

ao lucro, e servem, como escravos, interesses

particulares; isso nao impede que o jornalismo

americano se orgulhe de numerosos nomes que

se impoém ao respeito, aqui como no extran-

geiro, por urna longa carreira de probidade e

de coragem, e por servifos relevantes prestados

á causa da humanidade. A um d'elles, a Univer-

sidad e de Columbia, acaba de conferir um dos

títulos honoríficos mais altos que lhe é dado

conceder aos homens de ideal e de honra. O
jornal que elle publica e cuja tiragem é das

maioi es, é lido por mim; e é lido por milhares

de Americanos ávidos de conhecerem a verdade.

Por mais baixo que tenha cahido o nivel moral

de alguns jornaes, nao se pode estender aos

jornaes, lidos pela maioria dos Americanos

intelligentes, a pecha que atiraes sobre toda

a imprensa, de ser um negocio organisado para

o enriquecimento de seus proprietarios e a defesa

de certos interesses especiaes " indifíerente ao
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bem e ao mal que possa fazer ao seu paiz,

indifíerente á verdade e á justiga."

Nao conhecpo bastante os jornaes allemáes

para d'elles poder apreciar o ideal; mas apezar

da pouca liberdade deixada á imprensa do vosso

paiz, nao posso suppor que a condigáo d'ella

seja táo lamentavel que autorise o julgamento

summario que externaes sobre tudo quanto é

jornal.

Si tivesseis pesado seriamente quanto sao

differentes na Allemanha e na America as

relagóes da Imprensa com o Governo, nao

tenéis incorrido no erro de suppor que urna

forte proporgáo dos jornaes dos Estados Unidos

e bem assim de outros paizes " pagos ou in-

spirados pelo governo, se empregaram em
fomentar o odio e o depreso contra a Alle-

manha/ '

Ao inverso da vossa, a nossa Imprensa

conserva-se livre de qualquer influencia governa-

mental. Qualquer tentativa do nosso governo

para dictar a política de um jornal sería enérgi-

camente repellida, como urna afronta e con-

demnada a um fracasso certo. Os Americanos

nao acceitam a doutrina allemá segundo a qual

a Imprensa " deve ser sujeita á censura na
medida em que isso seja necessario ao bem da
communidade " ; elles professam que a liber-

dade completa da palavra é essencial á verda-

deira liberdade. A Imprensa Americana nao
conhece a Censura ; a vossa, sim, é dominada
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por urna Censura que, todo o mundo o sabe,

tem, de modo inaudito, deixado o povo allemáo

na ignorancia de factos importantes. Nenhum
jornal americano pode ser supprimido pelo que

imprime ; ao passo que, mais de urna vez, jornaes

allemáes foram suspensos porque, no entender

do governo, o que elles diziam nao era do interesse

do paiz. Junto a esta carta urna mensagem
transmittida pelo telegrapho sem fio e que

passou pela censura allemá; é urna prova,

entre mil, do modo como sao alimentados os

vossos jornaes.

De nada serve dizer que censura e sup-

pressáo sao necessarias ao bem da patria e que

os jornaes incriminados precisavam ser elimi-

nados. Um facto essencial permanece : vossos

jornaes nao gozam da liberdade de publicar

o que julgam conveniente; os nossos, porém,

gozam d'esta liberdade. No vosso paiz, cada

numero de jornal tem que ser submettido á

policía, e os vossos governantes podem, antes

d'elles entrarem em circulagáo, verificar o que

se escreveu e o que tem que ser lido; entre

nos, nao ha um so jornal que tenha que ser exa-

minado, por um funccionario, qualquer que seja.

Nao vos é possivel 1er aquillo que o vosso

governo julga prudente que ignoréis; nós,

podemos 1er seja o que fór agrade ou nao ao

Governo. Os Americanos sao de opiniáo que

nao pode existir verdadeira liberdade de im-

prensa, nem de opiniáo publica, quando urna
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sancgáo ameaga a imprensa de um paiz. Por

toda a parte onde a policía, representando o

Governo, sujeita a imprensa á Censura, nao

se goza de verdadeira liberdade. Tudo se pode

dizer contra a imprensa americana; mas, se

é obrigado a reconhecer que ella é independente

de qualquer censura governamental. Des-

necessario, pois, se torna que eu aqui indague

si o Governo americano empregou ou instigou

a Imprensa contra a Allemanha, tanto mais

quanto, mesmo que elle tivesse desejado assim

agir, nao o teria ousado.

Muitos outros tópicos do vossos - cartas só

podem ser explicados pela violenta emogáo que

devia vos dominar quando as escrevestes;

fossem outras as circumstancias, seriéis levado

a modifical-os. Aliás, nao quero insistir sobre

este ponto de vossa correspondencia. Nao
ponho em duvida vossa sinceridade e acredito-

vos inteiramente convencido de tudo quanto

escrevestes. Dirigindo-vos esta carta, quero

testemunhar-vos que aceito lealmente os votos

que formuláis, a saber : fazer com que duas

nagoes que se mantiveram por largo tempo
em termos cordiaes, melhor se comprehendam
reciprocamente, e, em pról d'este desiderátum,

dissipar, pelo menos quanto a nós dois, o grave

malentendido que estamos discutindo.

Como sabéis, á excepgáo de um certo numero
de Allemáes de origem, o povo Americano é,

praticamente, unánime em condemnar a Alie-
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manha por ter provocado a guerra e por fazel-a

de urna maneira barbara. Do vosso lado, vos

e a multidáo de vossos compatriotas, estaes

convencidos que esta opiniáo desfavoravel pro-

vém do facto de se ter, por meios deshonestos,

occultado a verdade ao povo Americano. Vos
conformaes esperando que, quando toda a

verdade for conhecida, teremos que reformar a

nossa opiniáo; dizeis que, entáo, seremos obli-

gados a reconhecer que a Allemanha agiu de

accordo com o Direito e que ella nao é respon-

savel pelos crimes de que é accusada. Mas,

como sois um homem de sciencia e presáis a

verdade, qualquer que seja a conclusáo a que
ella conduza, nao consentiréis em vos deixar

engañar por esse pensamento e essa esperaba,

urna vez que repousem sobre premissas falsas.

Si, na realidade, é vosso désejo conhecer as

condigoes que presidiram á formagáo da opiniáo

da America sobre a conducta da Allemanha,

vou tentar fazel-as conhecer com a mesma
calma, com a mesma attengáo escrupulosa,

levada até a minucia, que me esforgo, da melhor

vontade, em manter ñas minhas observares

scientificas. Para discutir este assumpto, de

vital importancia, quizera, primeiro, tentar dar

conta da opiniáo que, antes da guerra, os Ameri-

canos tinham da Allemanha e dos Allemáes,

por ser esta a base sobre a qual se edificaram as

opinióes mais recentes. Em seguida, procurarei

explicar as fontes de informafáo de que os
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Americanos dispuzeram desde o coméelo da

guerra e de que modo estas informales fizeram

com que se ficasse tendo urna opiniáo desfavor -

avel á Allemanha. Eis qual vae ser a exposicáo

das observares de um homen que leu muito e que

examinou com viva curiosidade as tendencias

do pensamento do seu paiz. Si essa analyse

conseguir convencer-vos de que a opiniáo ameri-

cana nao é o reflexo das mentiras inglezas,

nem a emana^áo de urna imprensa venal, á

servicio da Inglaterra, mas que, pelo contrario,

ella se estriba em argumentos mais solidos,

esta carta nao terá sido escripta em váo. Si

nao vos convencerdes, si preferirdes vos ater ao

consolador pensamento que, si a America co-

nhecesse a verdade, ella applaudiria os actos

da Allemanha, me ficará a satisfagáo de ter

tentado, de absoluta boa fé, corresponder á

cortezia que tivestes me escrevendo cartas táo

calorosas e de ter exposto, com a mesma fran-

queza, a verdade—tal qual a vejo.

I.

Primeiramente, permitti que vos descreva o

intimo da opiniáo publica americana relativa-

mente á Allemanha e aos Allemáes, exacta-

mente tal qual me foi dado observar antes da
guerra. Como o julgamento de um homem pode

ser influenciado, para o bem ou para o mal,

por sua propria observagáo, é justo que eu
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procure resumir aqui a experiencia e o conheci-

mento pessoal que tenho das pessoas nascidas

na Allemanha ou de paes Allemáes. Entre as

minhas mais velhas recordagoes, me occorre a

de urna mocinha allemá que conheci, ainda

menina, em nossa casa; foi ella quem me
ensinou a me expremir em allemáo; ella soube

fazer-se estimar como si fosse de minha pro-

pria familia. No collegio, um dos meus dois

professores favoritos e um dos meus melhores

camaradas eram filhos de allemáes. Estes dois

homens ainda sao para mim amigos preciosos;

ambos acreditam na justiga da causa allemá;

passei quasi tres veróes na Allemanha; contó

muitos amigos allemáes, na America como na
Europa. Os dois europeus, versados na mesma
sciencia que eu, pelos quaes tenho a maior

affeigáo pessoal, sáo professores allemáes de

Berlim e de Leipzig. Contó maior numero de

amigos pessoaes no exercito allemáo do que

nos exercitos alliados. Minha irmá desposou

um professor de descendencia germánica e de

sympathias allemás. Seguramente, si minhas

relagoes pessoaes pódem me tornar parcial,

ellas devem me dispór em favor dos homens e

das cousas allemás.

Tanto quanto me é dado julgar, a opiniáo

americana era, antes da guerra, em geral muito

favoravel á Allemanha e aos Allemáes. Na
verdade, America admirava os notaveis pro-

gressos feitos pela Allemanha no curto espago
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de quarenta annos. Muito devemos á vossas

Universidades
;

aproveitámos immensamente
com os vossos progressos económicos; sempre

admirámos esta uniáo da pesquiza scientifica

e do espirito pratico que valeu aos vossos com-

patriotas repetidos successos em variados domi-

nios. A maior parte dos Allemáes que immi-

graram para a America tornaram-se bom
cidadáos; os acolhemos com prazer, porque

elles forman entre os melhores dos extrangeiros

que tém aportado á nossas plagas. A música

allemá e os músicos allemáes nao contam em
outra qualquer parte com melhor acolhimento

do que aqui; ninguem lhes mercadeja a admi-

racáo. Nao podemos esquecer os servicios

heroicos de muitos allemáes, que deram a vida

pela defesa da nossa bandeira, afim de assegurai

os destinos da Uniáo. O amor dos allemáes

pela familia, os seus sentimentos de honra,

penetraram profundamente o coragáo ameri-

cano. Muitos amigos meus dizem que náo

entretém relagóes táo intimas, táo afíectuosas

com outros extrangeiros, como acontece com os

seus amigos allemáes.

Esses sentimentos de admiragáo e de amizade,

todavía, náo nos cegaram quanto a certas falhas

do carácter allemáo; assim como, certamente,

a vossa amizade por nos náo vos deve ter

vendado os olhos sobre nossos defeitos. Os
maus modos dos allemáes sáo proverbiaes, náo
sómente entre os Americanos, mas em todo o

B
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mundo. Certos escriptores allemáes, admittindo

que os allemáes em conjuncto, sao pessoas mal
educadas, imputam a este facto a causa da
repulsa do mundo inteiro pela conducta da

Allemanha n'esta guerra. Nao pensó, no que
diz respeito, pelo menos ao sentimento ameri-

cano, que semelhante explicagao seja muita

verdadeira. Nao é contestavel que nao podemos
supportar a falta de respeito para com as

senhoras que se nota na metade dos allemáes;

que a situagáo da mulher na Allemanha é para

nos urna anomalía em urna nagáo que pretende

personificar um typo superior de civilisagáo

;

que a attitude pretenciosa dos " intellectuaes
"

allemáes nos diverte e até mesmo nos enoja.

£ fóra de duvida que a insolencia dos vossos

jovens oíficiaes, que julgam que os passeios ñas

rúas sáo exclusivamente para elles, desperta

em nos a vontade de encontrar taes individuos

fóra das fronteiras allemás, em um ponto qual-

quer, onde um governo militarista, imbuido de

sua honra, náo esteja alli para protegel-os contra

a sumanta a que fazem juz. É tambem exacta

que, nos congressos, ñas excursóes e nos ban-

quetes, que reunem cavalheiros e demás da todas

as nacionalidades, os allemáes conquistaram

urna bem pouco invejavel reputagáo por suas

maneiras grosseiras, invadindo os melhores

lugares, amontoando-se nos trens antes das

senhoras, alheios ás attengóes devidas aos cava-

lheiros e as senhoras dos quaes sáo companheiros
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vezos pouco recommendaveis do vosso carácter

nacional. Mas duvido que esta antipathia pelas

maneiras allemas tenha influido muito sobre

os Americanos quanto ao juizo que elles ficaram

fazendo da moraüdade allemá no decurso d'esta

guerra; verdade é que alguns considerara esta

ausencia de boas maneiras como o signal caracte-

rístico de urna civilisacáo inferior. Em conclusáo :

eramos indulgentes para com a grosseria ger-

mánica, por consideral-a um effeito do rápido

desenvolvimento material de urna nacáo joven,

e, tambem, em parte, como urna consequencia

provavel de um exaggero do temperamento
aggressivo despertado pela educagáo militar.

A imparcialidade manda ainda dizer que a

nossa admiragáo pelas conquistas allemas no
dominio da arte, da litteratura e da sciencia,

nunca nos fez admittir a superioridade que

muitos allemáes reivindicam, em prol de seu

paiz, nos referidos dominios. Os allemáes tem
feito tal alarde, muitas vezes com mais bairrismo

do que bom gosto, d'essas pretendes, fóra

do seu paiz, que nao é para admirar que urna

parte do publico tenha chegado, talvez, a dar-

lhes crédito.

O núcleo mais intelligente e mais ponderado
do povo, porém, habituado a apreciar essas

pretengoes pela comparacáo exacta com os

fructos das civilisagoes nao teutónicas, nunca
logrou encontrar fundamento serio para esta

B 2
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supposta superioridade. Os Americanos in-

telligentes e sinceros reconhecem, sem hesitagáo,

o que o mundo deve á arte, á litteratura e á

sciencia da Allemanha ; mas estáo convictos

que, com excepgáo talvez da música, estes ramos
da actividade humana, devem muito mais á

Inglaterra, á Franca, e ás outras nagóes. No
dominio da invengáo, apreciamos devidamente

a habilidade e os recursos que os allemáes tem
desenvolvido para adaptar descobertas novas

ás suas proprias necessidades
;

mas, nao é

possivel negar que a mór parte das descobertas

que tém exercido urna influencia decisiva sobre

o desenvolvimento da civilisagáo moderna, sur-

giram nao na Allemanha, mas em outros paizes.

No que diz respeito á administracáo muni-

cipal e ás formas variadas da legislacáo social,

temos, de ha muito rendido homenagem aos

grandes progressos do vosso paiz. Mas, si

entrarmos a considerar as relacoes do individuo

com o poder central—materia, aliás, muito mais

importante—sempre julgamos e continuamos jul-

gando que a Allemanha n'este particular é

horrivelmente reaccionaria. Durante meio seculo,

sob o regimem de um systema de educagáo

fiscalisado por um governo burocrático, vossos

professores nao tém cessado de pregar urna

theoria de governo que condemnamos como
um erro. Vossa historia, vossos livros de

philosophia, o conjuncto da vossa litteratura

glorificam o " Estado/' Acceitastes a perigosa
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doutrina que affirma existir o individuo para

servir o Estado, esquecendo que o Estado nao

é o ser mystico, divino que proclamaes, mas
sim um governo dirigido por seres humanos,

á vossa semelhanca, por homens que na maior

parte teem, provavelmente, bom senso, mas
entre os quaes alguns sao incompetentes e outros

francamente maus, como acontece a toda aggre-

miagáo humana. É nossa convicgáo que a

única razáo de ser do Estado é a de servir o

individuo, de crear os meios que assegurem a

máxima liberdade e o mais ampio desenvolvi-

mento ao individuo. Nunca nos pareceu honroso

para a intelligencia allemá vel-a satisfazer-se

com urna theoria de governo que a maioria das

outras nacóes civilisadas repelliram. Confundir,

como fazeis, a organisagáo e a liberdade, pareceu-

mos sempre um erro trágico, e, agora, mais

trágico do que nunca
;

pois que urna pequeña

pandilha de homens sujeitos aos mesmos erros

e ás mesmas faltas que quaesquer outros, poude

vos precipitar em urna guerra terrivel, sem
que vos fosse possivel fazer ideia do que ia

acontecer; ella poude por em pratica urna

Censura rigorosa afim de occultar as noticias

que entende nao deverem ser conhecidas ; ella

poude publicar um " livro azul/' com o fim de

expór as causas da guerra, omittindo, porém,

documentos essenciaes ; e a Nagáo da qual ella

assim illude a confianza consente em derramar

ríos de sangue na louca illusáo de ter sido
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forgada á guerra e de estar combatendo por urna

nobre causa. Como é digna de lastima a triste

confissáo de urna senhora allemá que, em carta

recentemente dirigida á America, escreveu :—

-

" Nos nao vemos as cousas sináo como o Governo
julga que as devemos ver. Foi-nos dito que

esta guerra era puramente defensiva, que nos

tinha sido imposta. Comego a pensar que esta

nao é a verdade ; todavía alenta-me a esperanza

de um resultado favoravel."

Sem duvida, no que me escrevestes, sois

profundamente sincero e honesto ; vossa carta,

porém, está ingada de factos erróneos, porque

as vossas informagoes vos foram ministradas

por urna imprensa que, por depender da censura,

vos enganou por motivos militares e políticos.

Como é possivel que urna nagáo possa conhecer

a verdade, pensar claramente e agir direito,

quando alguns homens, chamados o " Estado,"

teem a faculdade de vos arrastar ñas mais graves

aventuras da vossa historia, sem vos ter infor-

mado ou consultado, e vos pode manter na

ignorancia de documentos e de factos de urna

importancia capital, afim de captar vossa inteira

approvacáo em favor de suas perigosas em-

preitadas ? Tal é a nogáo que sempre impelliu

a America a denunciar como um erro a velha

doutrina do " direito divino dos reis " desde

ha muito imposta ao povo allemáo, sob a forma

mais subtil que possa revestir e, por isso mesmo,

mais perigosa, a do " direito divino do Estado/'
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Temos como certo que um governo como ó vosso

é reaccionario e incompativel com a verdadeira

liberdade; que elle avilta e perverte a intelli-

gencia de seus subditos, o que é ainda ampia-

mente confirmado pela observacáo prolongada

do que se está passando entre vos, e, particular-

mente, pelo facto incontestavel que milhóes de

vossos melhores filhos, inclusive homens notaveis

pela intelligencia e fortuna, abandonaram a

Allemanha para procurar a verdadeira liberdade

da intelligencia e da acgáo, na America, retirando

sua fidelidade á patria para tornarem-se cida-

dáos aqui. Muitos d'elles se deleitam ainda

com as recordacoes da infancia; mas, poucos

annuiriam a ter que viver de novo sob um
governo como o da Allemanha.

\ ou agora resumir o que acabo de expór.

Antes da guerra, os Americanos admiravam
os notaveis progressos da Allemanha, feitos no

decurso dos últimos annos, no dominio económico

e commercial; tinham em alto apreco vossas

Universidades
;

apreciavam vossa música ; ali-

mentavam sentimentos cordiaes pelos milhoes

de germanos que vieram viver entre nós e

participar das nossas instituigoes livres. Lamen-
tavamos que os maus modos dominassem entre

os allemáes, mas, desculpavamos este defeito;

nao tinhamos duvida em reconhecer que alguns

allemáes sáo cavalheiros delicados, de urna

cultura perfeita, muitos delles com tragos de

carácter que admiravamos; reconheciamos o
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immenso valor da contribuido da Allemanha

á arte, á litteratura, e á sciencia, mas, nao

tinhamos esta contribuido como igual a de

outras nagóes. Nunca olhamos a cultura allema

como superior, mas antes como inferior a de

outros paizes ; as ruidosas pretendes dos alle-

máes a esta superioridade eráo por nos tida

como um signal de egoísmo, como um ponto

fraco do carácter allemáo. Vossa forma de

governo, vossa philosophia da historia ensinada

ñas Universidades, nunca nos inspirou admira-

do ou respeito, pois que ambas nos pareciam

indignas de um povo intelligente e civilisado e

sómente proprias para provocarem, de modo
certo, um desastre. Vossos preparativos mili-

tares, que nao passaram desapercebidos aos

forasteiros que atravessaram vosso paiz, ha

muito nos faziam desconfiar do vosso governo,

e por isso ter vosso paiz como urna amea5a á

paz do mundo. Em urna palavra, admiravamos

e estimavamos vossa nagáo, ainda que a nao

considerassemos como perfeita, nem mesmo
superior ás outras

;
todavia, condemnavamos

vosso governo reaccionario militarista, e o ti-

nhamos em suspeÍ9áo.

II.

Tal era o nosso modo de sentir quando

rebentou a guerra contra o mundo. A partir

d'esse momento, que meios teve o povo Ameri-

cano para formar urna opiniáo motivada a
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respeito do que era falso e do que era verda-

deiro ? Que fontes de informagoes foram postas

ao nosso alcance e de que meios dispuzemos

para penetrer os factos ? Fomos nos afogados

na onda das mentiras inglezas, como alguns dos

vossos professores me tém escripto ? Teremos
depo itado toda a nossa confianca em jornaes

corrompidos e parciaes, como deixaes suppor

que é o nosso habito ? Teremos nos ficado na

dependencia de urna imprensa comprada pelo

ouro inglez, como affirma continuamente a

imprensa allemá ?

Para comegar, apoiamos, em parte, nossa

convicgáo no conhecimento que já tinhamos do

governo e do povo allemáo. As centenas de

Americanos que estudaram ñas vossas Univer-

sidades; os milhares que visitaram o vosso

paiz; os milhóes que aqui vivem em contacto

intima com allemáes,—todos fazem urna ideia

exacta do estado de espirito allemáo, do ideal

moral da nagáo allemá, das virtudes e dos

defeitos dos allemáes. Como é natural, os

Americanos utilisaram essa primeira fonte de

informacáo para chegar á veracidade ou á

falsidade das accusacóes assacadas contra a

Allemanha. Conversei com varios dos nossos

professores Americanos, no momento mesmo em
que desembarcavam em New York, ainda sob

a impressáo persistente de um veráo passado

na Allemanha, bruscamente interrompido pela

explosáo da guerra ; elles chegavam directamente
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de vgsso paiz, táo completamente inteirados

do ponto de vista allemáo, no tocante á de-

claragáo da guerra, como qualquer dos vossos

compatriotas. Muitos Americanos, que passaram

mezes e até annos no sólo allemáo e que co-

nhecem intimamente o paiz e a gente, nos tem

cabalmente informado sobre as aspiragóes allemás

e sobre os methodos do pensamento allemáo.

É exacto que, desde o comego da guerra,

muitas das noticias que recebemos
;
nos chegaram

pelos cabos alliados; mas, os Americanos teem

mais que o necessario bom senso para náo

acceitarem semelhantes informagóes como de-

finitivas. As noticias de fonte tendenciosa sáo

sempre por nos acolhidas com reserva; náo se

as admitte com absoluta confianga, sináo depois

de confirmadas por fontes independentes. O
que mais é, nunca faltaram aos Americanos

informagóes allemás de primeira máo.

Radiogrammas, expedidos directamente de

Berlim para varias estagóes americanas, nos

tém proporcionado poderosos meios de verifi-

cagáo das informagóes dos cabos. Os jornaes

allemáes nos chegam com regularidade ; e sáo

longa e continuamente citados. A Allemanha

nos tem enviado agentes especiaes para nos

darem, sobre cada acontecimento, seu modo
de ver. Os discursos e escriptos d'esses agentes

teem por varias vezes sido publicados e na

integra, na maioria dos jornaes do nosso paiz,

desde o Atlántico até o Pacifico. Os correspon-
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dentes Americanos na Allemanha e ñas zonas

dos exercitos nos teem feito conhecer, tanto

quanto a vossa censura o tem permittido, o

que teem visto da Allemanha e do exercito

allemáo. Muitos Americanos, que regressaram

da Allemanha durante a guerra, teem publicado

suas observacóes e suas impressóes. Muitos

d'elles viram vosso exercito máos á obra e

sofferam com a deshumanidade de que deram
prova ; e elles mesmos, por parte dos funccionarios

civis do vosso governo, foram victimas de

ultrajes e de indignidades. Por contra, outros

foram recebidos á mesa e distinguidos como
hospedes notaveis, o que lhes proporcionou

exceptionaes ensejos para verem o que vossas

auctoridades queriam que elles vissem. Todos

nos trouxeram testemunhos de primeira máo
sobre a conducta da nacáo allemá em guerra.

Vossos professores de Universidade e outros

vossos eminentes compatriotas nos teem escripto

cartas abertas e privadas sem conta, ñas quaes

nos apresentam os argumentos da Allemanha

sob todas as formas imaginaveis. Vosso em-
baixador e outros funccionarios do vosso governo

nao teem cessado de, com empenho, offerecer

ao publico Americano informacóes de fonte

propria. Milhares de vossos reservistas, aqui

retidos por falta de segurancá nos mares, cá

estáo no nosso paiz, para escreverem e falarem

em proveito da Patria. Tereis que convir,

ainda, que a causa da Allemanha encontrou
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vigorosos campeóes nos numerosos allemáes e

germano-americanos que habitam ha muito tempo
a America. Munsterberg e outros teem publi-

cado grande copia de artigos e de livros pró-

Allemanha. Tudo quanto imaginar se possa

como justificagáo da Allemanha foi divulgado

e sublimado no extrangeiro pela imprensa ger-

mano-americana ; com este amor do " fair-

play " que o mundo inteiro nos reconhece, os

proprios jornaes que consideram a Allemanha

responsavel pela guerra e pelos peiores horrores

d'ella teem publicado volumes de documentos

pro-germanos, añm de que toda a verdade possa

ser conhecida por urna livre e completa dis-

cussáo dos dois pontos de vista. Li numerosos

artigos pró-allemáes no Times, no Suti, no

Outlook, e outros jornaes e revistas hostis á

politica allemá, e bem assim artigos de Munster-

berg, de Kuno Franke, de von Bernstorff, de

Dernburg e de outros devotados campeóes da

Allemanha. As columnas dos nossos jornaes

teem sido liberalmente franqueadas a todos os

defensores autorisados da causa allemá, inde-

pendente da orientagáo politica d'esses jornaes.

Nunca ninguem poude de modo mais completo

e mais livre se defender, do que os amigos da

Allemanha; elles conseguiram imprimir para o

publico Americano todas as justificagáoespossiveis

dos actos da Allemanha. Somente a mais

grosseira ignorancia do que se passa aqui faria

com que um homem abalisado affirmasse que a
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verdade a respito da Allemanha foi dissimulada

aos olhos do Americano. Nao conseguistes na

vossa carta mencionar facto algum, argumento

de qualquer natureza que já nao tivesse sido

impresso e reimpresso nos jornaes de um a

outro lado da America, por varios partidarios

da causa allemá. Os documentos officiaes publi-

cados pela Allemanha para defender a sua

attitude no inicio da guerra, as atrocidades que

ella assaca contra seus inimigos, as provas

presumidas da falsidade das atrocidades de que

é accusada, tudo tem sido integralmente publi-

cado, em profusáo, ainda que parecaes ignoral-o.

Nao é tudo.

Afora a publicidade legitima em favor da

Allemanha, vimos abater-se sobre o publico

Americano a mais descommunal propaganda de

que até hoje foi dado ao mundo ser testemunha.

Milhóes de dollars foram despendidos por agentes

allemáes em urna assombrosa campanha que

visava ageitar a opiniáo publica. A America

foi litteralmente submersa por urna avalanche

de folhas, de brochuras, de livros, de artigos,

de annuncios, tudo subvencionado pelos alludidos

propagandistas. O dinheiro foi derramado sob

todas as formas imaginaveis, com o fim de captar

o sentimento americano contra os alliados e a

favor dos Allemáes. Solicitou-se por toda a

parte, em prol d'essa propaganda, contribuigóes

em dinheiro ; um dos nossos collegas de Columbia
University figura entre os portadores de nome
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allemáo que recusaram, em cartas que se tor-

naram publicas, sustentar esta campanha argen-

taría, levantada por agentes allemáes. Foram
organisadas greves em nossas fabricas; jornaes

tem havido, que eram estipendiados; oradores

operarios foram peitados para fommentar dis-

turbios ; tudo com dinheiro de origem allemá.

O embaixador Dumba foi obrigado a retirar-se,

porque cartas secretas d'elle, que tinham sido

aprehendidas, revelaram as tramas que se urdia

para fomentar greves ñas fabricas de munigoes,

para subornar oradores que teriam por missáo

provocar descontentamento no seio dos operarios,

e para assalariar jornaes que se incumbissem

de sustentar a propaganda allemá. Para todas

estas empreitadas era o governo Austríaco que

fornecia o numerario necessario. Espióes alle-

máes, agora detidos, confessaram que tinham

sido enviados para a America, portadores de

grandes sommas de dinheiro, por altas autori-

dades allemás, com a incumbencia de incendiarem

as fabricas americanas e promoverem ñas

trevas, conspiragoes contra a nossa neutralidade.

Funccionarios allemáes residentes, entre nós,

confessaram que empregavam milhóes de dollars

em illegaes manobras emprehendidas com violagáo

das nossas leis e com insolente despreso pela mais

rudimentar cortezia diplomática internacional.

Os nossos tribunaes acabam de julgar e

condemnar a 18 mezes de trabalhos forgados

tres altos funccionarios allemáes da Companhia
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Hamburg-America, por terem premeditado, com
violagáo das nossas leis, auxiliar navios de

guerra allemáes ; esses funccionarios confessaram

ter dispendido perto de dois milhoes de dollars

de ouro allemáo n'esta obra illegal. Nossos

agentes de policía avaliam que as autoridades

allemás gastaram vinte e sete milhoes de dollars,

somente na America, com o fim de nos indispor

com os alliados, promover disturbios contra

nos nos meios operarios e fazer rebentar no

México urna revolugáo que nos creasse embara-

zos. Nosso governo teve que pedir que os addidos

militar e naval da Allemanha fossem retirados,

em vista de suas insolentes violagóes da nossa

neutralidade, a propaganda que dirigiam e era

alimentada por enormes sommos de ouro allemáo,

visavp nos indispor com a Inglaterra, em favor

da Allemanha.

Por urna brochura, urna folha, ou um artigo

recebido de organisa^oes inglezas, francezas,

russas e italianas, varias duzias me tem chegado

ás máos de procedencia allemá. Recebo, quando
muito, urna circular por mez dos paizes alliados

;

urna semana nao se passa sem que me cheguem
varias, de origem allemá.

A America foi atulhada pela litteratura da

propaganda allemá ; dos outros paizes, muito

pouco é o que nos tem vindo. Paginas repletas

de reclames, pagas por agentes allemáes, por

varias vezes appareceram em jornaes ameri-

canos, exaltando o mérito da causa allemá ; em
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favor dos Alliados, jamáis vi urna so. Por toda

a cidade de New York, antes de minha partida

em ferias, toda a gente poude ver ñas pedras

de publicidade, gigantescos cartazes, espalhados

por urna sociedade pro-germana, que incitavam

o povo a pedir ao Presidente Wilson que pro-

hibisse a exporta9áo de armas para os paizes

inimigos da Allemanha; nunca tive occasiáo

de ver cartazes, de qualquer natureza, afixados

pelos amigos dos Alliados. E, de facto, a

America tem sido táo litteralmente invadida

pela propaganda allemá, pelos reclames alle-

máes, pelos peditorios de dinheiro em prol da

propaganda pró-allemá, que o paiz inteiro já

vae sentindo nauseas e exigiu do Governo a

expulsáo de alguns dos vossos agentes, dentre

aquelles que promoviam a mais chocante pro-

paganda. Foi o ouro allemáo e nao o ouro

inglez que se prodigalisou para ageitar a opiniao

americana. O nosso governo se viu obrigado

a organisar urna policía especial para descobrir

c fazer abortar numerosas conspirares para as

quaes o ouro allemáo e o ouro austríaco eram
profusamente despendidos e visavam influenciar

a opiniao e a conducta da America. Dos outi os

paizes neutros nos chegam abundantes provas

de que a mesma intensa propaganda, tendo

em vista angariar as opinióes e os actos em
favor da Allemanha, tem por toda a parte sido

conduzida com urna audacia e urna prodigali-

dade que tem pasmado o mundo. Deante
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d'esses factos, os clamores allemáes contra o
" ouro inglez " carecerá de sinceridade e sao

simplesmente ridiculos.

Para terminar, a opiniáo americana fundou-

se, muito mais do que sobre outras bases, ñas

communicagoes ofiiciaes da Allemanha dirigidas

directamente ao nosso governo ; em certos actos

reconhecidos pela propria Allemanha; na natu-

reza das justificares e das desculpas apresentas

pelo governo allemáo para attenuar estes actos.

Nao deveis esquecer que todas as longas

notas pelo vosso governo enderegadas ao nosso,

foram, na integra, publicadas em todos os

jornaes americanos. Vosso protesto quanto

ao ouro inglez, contra telegrammas adulterados

pelos inglezes, contra jornaes corrompidos, ficam

sem razáo de ser deante da correspondencia

diplomática recebida directamente por vosso

embaixador. Essa correspondencia official,

authentica, tem servido para nos dar a nocáo

exacta do ideal de moralidade e de humanidade
que está regulando a conducta actual do governo

allemáo. A nossa opiniáo sobre a Allemanha

tem sido profundamente influenciada por esses

documentos officiaes.

A Allemanha cometteu certos actos que

vosso proprio governo reconheceu. Ora, urna

nagáo como um homem, é julgada pelos seus

actos. Pode-se recorrer a desculpas e expli-

cares, mas os actos ficam de pé. Os Americanos

teem lido, integralmente por diversas vezes,
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as desculpas e explicares ; e é tendo bem
presentes estas desculpas e estas explicagóes,

que elles formaram opiniáo sobre a Potencia

que supporta a responsabilidade dos actos.

Nem o ouro inglez, nem os telegrammas adul-

terados, tem que ver n'esta opiniáo. Sao os

proprios factos que, com seu poder soberano,

formaram a opiniáo americana sobre a Alle-

manha.

A Allemanha defende os numerosos actos

que a tem coberto do despreso e do opprobrio

do mundo civilisado. Como sabéis, um dos

melhores criterios da moral de um homem é

a natureza da defesa que elle escolhe para seus

actos. Os Americanos teem lido cuidadosamente

todas as defesas apresentadas por vosso Chan-

celer, por vosso Ministro dos negocios extran-

geiros, por vosso sub-secretario dos negocios

extrangeiros, pelos emissarios especiaes que tendes

aquí enviado c por vosso embaixador. Com as

notas enviadas official e directamente ao nosso

governo pelo vosso, formamos opiniáo do ideal

moral do governo que dá e approva taes expli-

cares.

Sois obrigado, creio, a admittir com toda

a sinceridade e franqueza, que o povo americano

tem podido dispor de numerosas fontes de

informagáo para poder formar urna opiniáo a

respeito da Allemanha. Com urna imprensa

livre, com urna diplomacia á luz meridiana,

com um convivio, com urna densa populagáo
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allema, absolutamente livre de qualquer censura

e de qualquer constrangimento, com um governo

que nao precisa supprimir factos por motivos

militares ou politicos, nos estamos em melhores

condigoes que o povo allemáo para conhecer

toda a verdade sobre a Allemanha.

III.

Ñas paginas que precedem procurei fazer

urna exposicáo das numerosas fontes de informa-

gao que tem servido para amparar a opiniáo

dos Americanos sobre a Allemanha e sobre a

conducta d'ella n'esta guerra. Passo agora a

expor o que os Americanos pensam dos grandes

acontecimentos que se teem desenrolado. Nao
me proponho a explicar esta opiniáo, critical-a

ou defendel-a. Táo pouco nao quero dar minha
opiniáo pessoal sobre varios pontos; isto sería

de pouca monta, urna vez que estou tratando

da attitude de urna nacáo inteira. Si desej ardes,

terei muito prazer, em outra occasiáo, em vos

dizer quanto minha opiniáo propria differe da

opiniáo collectiva do meu paiz e no que consiste

esta differenga. Por agora o meu fim é somente

dar conta do estado de espirito actual dos

Americanos, ou, pelo menos, da grande maioria

d'elles; pois fago exclusáo de um numero im-

portante de pessoas nascidas na Allemanha e

de um pequeño numero de pessoas nascidas

na America (em geral, as que, pelo casamento
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ou outros vínculos, teem lagos com a Allemanha)

.

Em todo o caso, mais de 90 por cento da nossa

populagáo pode ser considerada como repre-

sentando a opiniáo que eu aqui qualifico de

americana.

Em primeiro logar, os Americanos fazem

sempre urna distincgáo entre o governo allemáo

e o povo allemáo. Elles comprehendem que

certos tragos do vosso governo prussianisado

jamáis cahiram ñas gragas dos bavaros, dos

saxonios, e de outros elementos da populagáo

allemá. Nao quero com isso dizer que os Ameri-

canos pensam que urna parte da Allemanha

nao é bastante leal para com seu governo. *Ao

contrario, elles julgam que o povo allemáo sus-

tenta com devotamento esse governo e defende

seus actos e que, por conseguinte, elle é, no

seu conjuncto, responsavel por todos os actos

practicados por esse governo. Mas os Americanos

reconhecem a efficiencia da direcgáo prussiana

na politica do vosso paiz. Elles náo pensam

que o povo allemáo tivesse querido a guerra,

mas pensam que o governo militarista, sob a

direcgáo prussiana, a quiz, preparou-a durante

annos com extrema habilidade e maestría e

que a declarou quando julgou a occasiáo favo-

ravel.

Os Americanos estáo convencidos de que o

insolente ultimátum á Servia foi langado com
o designio de provocar a guerra; acreditam

que a Austria jamáis teria ousado envial-o si
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o governo allemáo nao lhe tivesse antecipada-

mente assegurado que lhe deixaria " as máos
livres " ; de resto, vosso governo reconheceu

isso officialmente.

Como a Austria até agora tem recusado

tornar publicas as provas sobre as quaes assentou

sua accusagáo contra a Servia, de que modo
estabeleceu essas accusagoes após processo secreto

no qual os accusados nao foram representados,

ella revoltou nao sómente a America, mas o

mundo inteiro, que ficou convencido de que a

Austria e a Allemanha eram mais culpadas do

que a Servia.

Os americanos estudaram escrupulosamente os

documentos officiaes que os diversos governos

publicaram sobre a origem da guerra, tendo tido

a vantagem de compulsarem os de cada fonte.

Os documentos officiaes publicados pela Ingla-

terra, Allemanha
;
Franga, Austria, e os outros

governos foram impressos in extenso sob forma

de brochura; a nagáo inteira os estudou ávida-

mente. Compellido pela paixáo de conhecer a

verdade, o povo exgottou edigoes sobre edicóes.

Na Allemanha nao houve semelhante empenho
em conhecer a verdade por meio do exame e

critica das fontes officiaes de informagoes. Alle-

máes eminentes constataram, com pezar, que a

maioria de seus compatriotas contentavam-se

em acceitar as affirmagoes do seu governo como
a expressáo da verdade, sem procurar julgal-as

por meio da propria intelligencia. Aos olhos
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dos Americanos, está provado por documentos
officiaes e pelas confissóes de vosso governo,

no decurso do seu arrazoado, que o governo

allemáo impoz a guerra afim de satisfazer as

ambigóes do partido militar, que ha muito tempo
empolgara o poder.

Si vos fosse permittido ver certos documentos

que o vosso governo nao vos deixa 1er agora,

poderieis decidir imparcialmente si os Ameri-'

canos e os outros neutros foram justos ou in-

justos affirmando que a Allemanha é a respon-

savel pela guerra. Emquanto isto nao vos for

facultado, guardareis a convicgáo de que o

julgamento do mundo é urna terrivel injustiga

para com vosso paiz. O governo que desen-

cadeou a guerra nao vae permittir a seus sub-

ditos a leitura de cousas que abalariam a

confianza n'elle e enfraqueceriam a forga de

resistencia d'elles com a continuagáo da guerra.

Si effectivamente a Allemanha tivesse exer-

cido urna influencia moderadora em Vienna e

procurado evitar a guerra, os documentos trocados

entre Berlim e Vienna d'isso fariam fé se fossem

publicados. A Allemanha tem toda a con-

veniencia em publicar esses documentos, em
provar sua sinceridade, si é facto que ella tenha

procurado impedir a guerra. De outro lado,

a Allemanha e a Austria precisam conserval-cs

secretos si ellas, de combinagáo premeditaran!

a guerra. Ambas, os conservaram secretos; o

publico até agora esta na ignorancia da minima
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palavra d'essa correspondencia essencial entre as

duas capitaes. Vosso proprio povo ignora com-

pletamente que conversares tiveram lugar durante

dias críticos que precederam ás declaracóes de

guerra. Só sabéis urna cousa— o mundo so sabe

urna cousa—ter a Allemanha vagamente affir-

mado " que ella estava exercendo urna influencia

moderadora em Vienna." Nao podéis pretender

que o mundo dé crédito á semelhante generali-

dade, urna vez que nao foram trazidos a publico

os~ documentos que devem dar o testemunho de

sua veracidade ou falsidade. Porque nao sao

elles exhibidos ? Os Americanos, assim como
o resto do mundo, estáo convencidos de que

o vosso governo nao ousa publical-os, porque

elles provam a culpabilidade da Allemanha

muita mais decisivamente do que as confissóes

contidas nos documentos já publicados.

Eis ahi qual é a opiniáo quasi universal da

America e dos paizes neutros. Os variados

pretextos e os meios evasivos a que Berlim

recorreu para illudir todas as tentivas de me-
diado e de arbitragem, ou qualquer programma
que tendesse para urna solucáo pacifica da crise,

a confissáo feita por Berlim de deixar " as máos
livres " á Austria, a ignorancia da correspon-

dencia entre Berlim e Vienna, em que permanece

o publico, tudo concorre para convencer os

espiritos imparciaes e rectos de que o Governo

de Berlim é, ab inicio; o responsavel da guerra.

Publicando durante annos urna farta littera-
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tura de guerra; ensinando seu povo a pensar

e a viver em contacto com a guerra; accumu-
lando enormes reservas de material bellico

emquanto, notoriamente, os paizes alliados nao

estavam preparados e se achavam impossi-

bilitados de supportar os primeiros golpes de

um ataque brusco e com mais forte razáo, de

emprehender urna campanha offensiva, a Alle-

manha fortaleceu a grave presumpgáo de ter

sido ella e nao os alliados quem quiz a guerra.

A correspondencia offichl dos dias que prc-

cederam á guerra poreja de suggestóes em
favor de urna arbitragem, de urna media<jáo,

de outros recursos pro-paz, emanando todas dos

paizes alliados. Os Americanos teem, em váo,

procurado um so projecto de solugáo pacifica

que tenha partido da Allemanha. Pelo con-

trario, a propria versao allemá das negociares

so traduz urna recusa persistente, da parte de

Berlim, a toda proposta pacifica e urna vontade

obstinada de sustentar Vienna no seu ataque

contra a Servia. Esse ataque, vindo depois do

roubo da Bosnia e da Herzegovina pela Austria

sob a protecgáo da Allemanha, nao podia ser

approvado pelo mundo civilisado : tinha que

fazer estalar a guerra.

Quando a Servia, a conselhada pelos alliados

a fazer todas as concessóes possiveis para que

a guerra fosse evitada, acceitou 8 sobre 10 das

humilhantes exigencias da Austria e annuiu a

submetter a arbitragem as duas que importavam
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no sacrificio da sua soberanía nacional, tornou-

se evidente para o mundo que os alliados nao

queriam a guerra e que elles estavam resignados

a grandes humilhacóes para impedil-a. Aos
olhos dos Americanos um homem parcial e de

bom senso nao pode honestamente acreditar

que nacoes, desejosas de provocar a Allemanha,

tivessem aconselhado sua protegida que capi-

tulasse vergonhosamente deante de exigencias

insolentes e injustas. Si fosse verdade que os

alliados quizeram impor a guerra á Allemanha,

elles tiriam aconselhado á Servia que resistisse

e nao que cedesse. Ouando a Austria, apoiada

pela Allemanha, declarou guerra a Servia

—

ainda que esta tivesse cedido inteiramente em
8 pontos e acceitado a arbi ragem para os dois

restantes—ninguem, fóra da Allemanha e da

Austria, duvidou que a Allemanha impunha a

guerra, afim de completar os engradecimentos

territoriaes que considerava, desde muito tempo,

como seu destino natural.

A culpabiHdade da Allemanha é reconhecida

nao sómente pela America e por outros paizes

neutros, mas ainda por centenas de milhares de

allemáes que, habitando paizes neutros, podem
conhecer a verdade melhor do que nos paizes

belligerantes. Allemáes que estavam na Alle-

manha quando rebentou a guerra, mas que

n'esta occasiáo vieram para a America, disseram-

me pessoalmente, que depois que conhecem
toda a verdade nao mais alimentam duvidas
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quanto á responsabilidade da Allemanha pela

catastrophe. Allemáes que deixaram a America
para combater ñas fileiras patrias, me confessa-

ram, em conversas privadas que, a julgarem

pelo que conheciam foi a Allemanha quem
quiz a guerra e que o Imperador e o partido

militar prussiano eram disso os culpados. Con-

hego allemáes que sustentam a causa dos alliados,

porque estáo certos que a derrota do prussia-

nismo é essencial á Allemanha civilisada.

Vossa rigorosa censura nao nos impediu

de receber cartas de allemáes que poem em
duvida a affirmagáo allemá de terem sido os

alliados que quizeram a guerra. Um grande

numero de pensadores independentes da Alle-

manha teem judiciosamente reconhecido, como
urna elementar verdade, que um governo jamáis

confessa ser responsavel por urna guerra; por

conseguinte, a affirmagáo do vosso governo

de náo ter sido elle quem desencadeou a guerra,

náo tem peso, emquanto o povo allemáo ignorar

a verdade, emquanto elle náo dispuzer dos meios

para poder formar urna opiniáo intelligente,

como homens o devem fazer, em logar de

acceitar affirmagoes sem provas e testemunhos

parciaes, como fazem as creangas. Hoje acre-

ditaes na innocencia do militarismo prussiano,

mas no resto do mundo bem poucos sáo aquelles

que alimentam duvidas a respeito de sua culpa-

bilidade. Amanhá, logo que termine a guerra,

e que possaes langar de fóra um olhar retros-
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pectivo sobre o conjuncto dos acontecimentos,

tereis a fortuna de poder formar um juizo ponde-

rado a respeito de qual a nacáo que deve ser

pela Historia responsabilisada por este horrendo

crime contra a humanidade.

A violacáo da neutralidade belga profunda-

mente commoveu os Americanos, tanto quanto

o resto do mundo civilisado; devido a isto a

massa do sentimento popular voltou-se, com
mais violencia do que nunca, contra a Allemanha.

Quanto á serodia desculpa do vosso Governo

de que a Bélgica já tinha sido violada pelos

Alliados, os Americanos sao praticamente uná-

nimes em considerar isso como um subterfugio

inepto, inventado para arredar da Allemanha

a terrivel tempestade de urna reprovacáo uni-

versal deante do martyrio de um povo inno-

cente. Nada do que jamáis possa dizer ou

escrever um allemáo apagará da memoria dos

homens o facto inconcusso de ter o vosso Chan-

celler officialmente confessado o crime perpe-

trado por vosso paiz. " O mal, fallo francamente,

senhores—o mal que fizemos á Bélgica repara-

remos quando tivermos alcangado nosso fim

militar/
1

Pronunciando estas palavras, vosso

Chanceller confessou levianamente urna verdade

que impoz para sempre silencio aos apologistas

do vosso crime. A opiniáo americana considera

como deshonrosa e fútil a accusagáo de terem

soldados francezes violado o territorio belga e

aviadores francezes atravessado o raesmo em
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aeroplano. É tambem inútil tentar urna defesa

da Allemanha trazendo a scena documentos
descobertos na Bélgica, urna vez que vosso

Chanceller já tinha reconhecido officialmente a

culpabilidade da Allemanha. Para os Ameri-

canos, é fóra de duvida que, apoiada sobre os

factos conhecidos da causa e sobre a confissáo

do vosso Chanceller, a Historia condemnara para

sempre a Allemanha como responsavel pelo

brutal despreso dos tratados e lhe exprobará

esse attentado sanguinario contra urna nagáo

innocente, como um dos mais hediondos crimes

que jamáis fora comettido por urna nagáo que

aspira um logar elevado entre os paizes civili-

sados.

Quanto ao argumento de que as " necessi-

dades militares " justificam a destruigáo de

pessoas innocentes, que a invasáo da Bélgica

era necessaria como medida " defensiva/' os

Americanos o consideram como urna prova

flagrante da ferocidade inacta do Governo

allemáo.

Um homem que castigasse urna donzeila

innocente, afim de attingir outro homem, seria

condemnado como o peior dos brutos. Um
governo que massacra brutalmente um povo

innocente e pacifico, afim de attingir um governo

inimigo é cons derado por todos os Americanos

como o mais requintado dos barbaros. Nenhum
governo realmente civilisado seria táo brutal-

mente egoísta para se proteger a si proprio
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inflingindo os horrores de urna guerra mon-
struosa a um povo innofensivo e sem defeza.

Deslocaes a questáo das atrocidades pergun-

tando-me si os Americanos acreditam que os

allemáes, taes como eu os conhego, seriam

capazes de crimes táo abominaveis. É fácil

responder-vos. Os Americanos estáo conven-

cidos que muitos allemáes prefereriam a morte

a commetterem urna crueldade. Mas elles sabem,

como o resto do mundo, que vosso governo

militarista, a pretexto de necessidades militares,

poude perpetrar os crimes mais brutaes e mais

barbaros. A Historia mostra que um governo

militarista abafa os instinctos mais delicados

da nagáo que o sustenta. Muitos allemáes tém
lutado para abater a camarilha militarista da

Allemanha ; muitos delles sáo almas das mais

nobres e das mais encantadoras que me tenha

sido dado conhecer. Outros, porém, sublimaram

a ideia da guerra e o militarismo. Durante o

tempo que me hospedei na casa de um official

allemáo, fui testemunha de actos brutaes e

crueis que, estou convencido, seriam impossiveis

em outro paiz civilisado, entre pessoas da mesma
educagáo e da mesma intelligencia. Infeliz-

mente, os Americanos náo vém o meio de por

em duvido as tendencias barbaras do exercito

allemáo.

No curso do incidente de Saverna, muitos

dos vossos melhores cidadáos se revoltaram

contra a brutalidade militar; mas, a punigáo
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dos officiaes culpados ío annulada pelo vosso

governo militarista. Na guerra actual, esse

mesmo governo confessou e justificou incriveis

atrocidades, sob o pretexto de " necessidades

militares/

'

Os Americanos nao acreditam ñas mentiras

forjadas pelas comadres; mas, quando o vosso

livro de instrucgoes, redigido para uso dos offi-

ciaes, repelle expressamente todas as resalvas

admittidas em tempo de guerra pelos povos

civilisados, invocando " excepgoes " ás leis da

guerra, os Americanos nao hesitam em concluir

que o vosso governo é mais bárbaro do que o

de qualquer das nagoes tidas como civilisadas;

pois, os outros paizes nao reconhecem aos

exercitos o direito de fazer taes excepgoes.

Procurando defender-se da tempestad e de re-

provagáo universal que se levantou contra elle,

vosso governo confessou e justificou a matanga
de refens innocentes, como urna " necessidade

militar ;
" nenhum outro paiz civilisado imitou

semelhante conducta, e os Americanos teem o

governo allemáo como brutal e bárbaro por

haver permittido esses actos nimiamente des-

humanos. Soldados americanos foram mortos

em Vera-Cruz por franco-atiradores ; o nosso

governo, porém, teria mandado inforcar qual-

quer oíficial americano que, em represalia, tivesse

ordenado a matanga de refens innocentes. Vosso

governo, entretanto, justifica e defende seme-

lhantes actos. Os Americanos foram, pois, obri-

gados a concluir que o vosso governo é menos
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civilisado do que os governos da America, da

Franga e da Inglaterra, que nao toleram táo

brutal canducta.

Vosso governo mandou executar urna mulher

de nobre carácter e defende este acto como
perfeitamente legal e como urna " necessidade

militar.' ' Os Americanos admittem de boamente

que Miss Cavell era culpada de tudo quanto a

accusavam. Mas, durante nossa guerra civil,

tivemos que prender centenas de mulheres que

tinham comettido crimes muito mais graves,

que confessavam ser espias extipendiadas pelos

rebeldes e que compromettiam a seguranza dos

exercitos federaes. Nenhuma d'ellas foi execu-

tada, porque os Americanos deha 50 annos,

eram bastante civilisados para nao cometterem

um acto táo bárbaro. A Inglaterra recusou-se

a executar qualquer das espias allemás, que

deteve pelo mesmo delicto.

O mundo inteiro encheu-se de horror quando
o governo allemáo, a coberto de formas legaes,

cometteu contra a mulher e a humanidade um
crime que, durante seculos, fará corar de ver-

gonha os Allemáes, todas as vezes que for

pronunciado o nome de Miss Cavell. Os Inglezes

enrubecem com a lembranga de Jefíreys, mas
nao ha um so inglez que defenda este diabólico

degolador de mulheres. Os Americanos coram
com á recordacáo de Mrs. Surrat, mas pouco

sao os que dentre elles defendem a sua execugáo.

Os factos de terem es allemáes ousado procurar

justificar a morte atroz de Miss Cavell fez com
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que muitos Americanos tenham concluido que
a enbrutecedora influencia do militarismo tornou

a massa do povo allemáo menos humana do que

os povos dos outros paizes, urna vez que ella

approva o que todos os povos condemnam.
O vosso governo fez bombardear cidades

marítimas abertas que muitos Americanos sabem,

por terem elles proprios constatado antes da

guerra e durante o bombardeio nao serem

defendidas. Máes i filhos foram despedagados,

sem que nenhum damno militar resultasse, na

maioria dos casos. Por um soldado attingido,

duzias de andaos, muflieres e creangas foram

mortos. Póde-se dizer o mesmo dos vossos

raids de zeppelins. Os Americanos estáo certos

de que estes actos foram comettidos com o

fim de levantar o enthusiasmo da populagáo

allemá. Consideram esses actos como um desafio

as regras da guerra entre nagóes civilisadas,

profundamente brutaes e barbaros e teem a

nagáo que approva e applaude esses massacres

inauditos como menos civilisada do que as

outras nagóes modernas.

O governo britannico recusou de modo deci-

sivo ceder á grita de seus concidadáos que

reclamavam represalias contra cidades abertas

da Allemanha ; os Americanos veneram o respeito

das leis da guerra entre nagóes civilisadas e

lamentam que, apezar de occasionalmente, a

Franga tenha cedido a provacagáo, dirigindo

raids de represalia contra Friburgo. O facto

de ter a Allemanha iniciado a matanga de
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criancinhas e de mulheres a despeito das leis

da guerra e que a tenha continuado por meio

de frequentes raids de navios de guerra, de

zeppelins e de aeroplanos, quando os Alliados,

muito raramente e sómente como represalia

aos attentados barbaros da Allemanha, teem

atacado cidades abertas, valeu á Allemanha a

condemnacáo e aos Alliados os encomios do

mundo civilisado.

O attentado do Lusitania dissipou do espirito

dos Americanos qualquer especie de duvida a

respeito da crueldade innata do governo allemáo.

Nenhum outro governo, tendo-se em conta de

civilisado, jamáis revoltou o mundo por um
crime táo asqueroso contra a humanidade. É
absolutamente inconcebivel que a nagáo ameri-

cana possa nunca descer tanto na escala da

humanidade, para ordenar a destruicáo delibe-

rada de um navio inglez que tivesse a seu bordo

mulheres e creangas innocentes ; mas, se seme-

lhante hypothese viesse a se confirmar, é certo

que nao se encontraría na maiinha americana

um official capaz de obedecer a esta ordem

deshumana. Os Americanos acreditan) que

jamáis os governos francez e inglez deshon-

rarían! seus paizes com actos táo barbaros.

Surprehende-me e indigna-me que um homem
da vossa categoría e de vossa cultura possa

achar razóes para defender actos que para

sempre macularam o nome e a honra do

vosso paiz.

Li com espanto vossa affirmagao de que o

c
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Lusitania estava armado; que levava munigoes,

com violagáo das leis americanas, e que os

nossos funccionarios o tinham inspeccionado

superficialmente. Vosso proprio governo aban-

donou a falsa accusagáo de que o Lusitania

transportava canhoes, elle renunciou a essa

reclamado ridicula; os reservistas allemaes que

allegaram ter visto o canháo confessaram ter

mentido; estáo purgando urna temporada em
prisáo por perjurio. Nao conheceis as leis

americanas de navegagáo que autorisam o trans-

porte de certos typos de munigoes em vapores

de passageiros; ignoráis naturalmente a que

inspeccáo o navio foi submettido em New York,

urna vez que estaveis na Allemanha n'aquelle

momento. Vossas affirmagoes se arrímam em
documentos falsificados fornecidos pelos vossos

jornaes sujeitos a censura. Nao tinheis meio

algum para determinar a verdade ou a falsidade

d'esses documentos por um inquerito imparcial

e digno de fé
;

todavía, nao hesitastes em
apresentar como verdadeiros, factos que vosso

governo confessa agora nao terem fundamento.

Precisamente porque homens instruidos da Alle-

manha teem violentamente defendido, depois

que comecou a guerra, o ponto de vista allemáo,

servindo-se de accusacoes temerarias e de

affirmagoes monstruosas, sem fundamentarem

essas accusagoes e essas affirmagoes, acceitando,

com urna simplicidade infantil, documentos

frageis do governo allemáo, os Americanos

perderam a confianza na aptidao dos allemaes
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esclarecidos para pensarem e raciocinaren! com
rectidáo e honestidade sobre as cousas da

guerra.

Os manifestos dos professores allemáes en-

viados aos Americanos, contribuirán! muito para

afastar da Allemanha as sympathias dos Ameri-

canos; com effeito, a aspereza e o furor iniquos

d'esses documentos, de par com a completa

ausencia de provas das numerosas assergoes

temerarias n'elles contidas, muito contribuiram

para convencer os Americanos de que o ponto

de vista allemáo nao pode ser defendido honesta-

mente, lógicamente, fríamente, nobremente.

Jamáis, em tempo algum, se viu semelhante

espraiamento de acrimonia e de furor nos povos

Inglez e Francez. Á parte algumas excepgoes

individuaes, o conjuncto dos documentos fran-

cezes e inglezes, relativos á guerra, tém sido

caracterisado, desde o comeco, por um sangue

frió e urna calma que, em particular no caso

dos francezes, tem admirado os Americanos;

pois esperavamos, da parte d'estes, violencia

e excitagáo. Em globo, os documentos allemáes,

desde o principio se tem caracterisado por urna

aspereza desenfreada e violentas ameagas aos

inimigos e aos neutros; isso, a seu turno, sor-

prehendeu os Americanos, porque esperavamos

de vossa parte mais lógica, mais dominio de

vos mesmos, do que de parte de dos francezes

;

em vez d'isto, constatamos menos.

Os Americanos teem o povo allemáo na conta
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de um grande povo, capaz de grandes e de boas

cousas, veneram e admiram a Allemanha cuja

melhor expressáo se encontra na litteratura, na

música e na sciencia, arenas ñas quaes vos

illustrastes, Mas, o governo allemáo lhes inspira

desconfiaba e horror por ter coberto de infamia

o nome da Allemanha. A bravura heroica dos

soldados allemáes que morrem pela patria, a

firmeza estoica das mulheres allemás que tanto

supportam e soffrem, nao conseguiu despertar

enthusiasmo entre nós ou entre os neutros,

attenta a macula com a qual o governo mili-

tarista da Allemanha deslustrou os sacrificios

íeitos pelos seus. As vossas maiores victorias

nao dignificaran! os vossos exercitos perante o

mundo em vista do manto de deshonra que

envolve todas as obras da machina militar da

Allemanha. Nao ha enthusiasmo, e parcos

sao os elogios para os defensores de Varsovia e

de Vilna porque os Americanos nao esquecem

que foram soldados allemáes que assassinaram

innocentes refens por " necessidade militar/'

que quasi distruiram Lovaina por " necessidade

militar/ ' que violaram na Bélgica todas as leis

da guerra e da humanidade por " necessidade

militar/' que executaram urna sobre preceptora

ingleza por " necessidade militar/' que des-

truirán! inestimaveis monumentos de civilisa-

?áo em Franca por " necessidade militar," que

la^aram do alto do ceo, aproveitando as trevas,

bombas sobre os somnos das mulheres e das
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creabas, em cidades abertas a massacraram

centenas de innocentes náo-combatentes por
" necessidade militar "

;
que deram a créanlas

de peito e ás suas máes innocentes, a gritarem

de horror ou já sem folego, o océano por túmulo,

por " necessidade militar/' que procuraram

justificar todas as barbaridades e todos os crimes

contra a humanidade lavando máo do argu-

mento capcioso e egoistico da " necessidade

militar/' O vosso governo despojou os vossos

soldados, perante o mundo, de toda a honra,

fazendo d'elles os instrumentos duma politica

militar que o resto do Universo unánimemente
condemna como brutal e barbara.

Para os Americanos reflectidos, entre aquelles

que melhor conhecem a Allemanha e os alle-

máes, o primeiro dever de professores intelli-

gentes, como vós, é nao tentar a desesperada

tarefa de conseguir do resto do mundo a appro-

vacáo dos methodos do governo allemáo, mas,

de preferencia, empregar toda a influencia para

que seja proclamado um governo allemáo que

nutra algum respeito pelas opinióes do resto

do mundo e seja capaz de restituir á Allemanha

seu lugar habitual entre as nacóes civilisadas.

O vosso maior inimigo nao é nem o governo

francez, nem o governo inglez :—elles podem
bater-vos na guerra, mas nunca vos poderáo

tirar a honra. O vosso maior inimigo é o governo

que arrastou o bello nome da Allemanha na

lama de deshonra, revoltando os instinctos
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que nenhuma outra nagáo civilisada imaginava

que se pudesse cometter. O vosso maior inimigo

é o governo que destruiu o vosso desenvolví-

mentó individual, tornando-vos os instrumentos

doceis do " Estado que esmaga o vosso livre

pensamento com o peso de urna imprensa

acamada, guardada pela policia; que torna os

vossos sabios ridiculos aos olhos do mundo
incitando-os, cega e levianamente, a sustental-o

e a acceitarem infantilmente as vendas que

lhe apraz por sobre os vossos olhos a titulo de

razóes militares e politicas; que vos precipita

em urna guerra desastrosa- sem vos ter esclare-

cido e consultado; que chama sobre vos o

despreso do mundo inteiro por crimes que

expontaneamente jamáis terieis comettido, mas
que tendes que defender " no interesse do

Estado/'

Os Americanos sao de opiniáo que um
governo que provoca urna guerra e que mente

aos seus subditos para d'elles obter o apoio,

deve ser destruido; que um governo que rasga

os Tratados e que massacra urna nagáo neutra

innocente, deve ser destruido; que um governo

que assassina refens innocentes para impedir

que franco-atiradores defendam seus lares amea-

gados, deve ser destruido; que um governo que,

repetidas vezes e systematicamente, bombardeou

cidades abertas e aldeias, matando centenas

de mulheres e creanfas, deve ser destruido;
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que um governo que torpedea navios de passa-

geiros, nao armados, afogando milhares de

homens, mulheres e creangas sem defesa, violando

cynicamente as leis e a humanidade, deve ser

destruido; que um governo que, de sangue

frío, manda executar urna mulher como Miss

Cavell, deve ser destruido; que um governo

que arrasa sem piedade obras d'arte e monu-
mentos da Civilisacáo, e que impóem pesadas

contribuigóes de guerra as cidades conquistadas,

a despeito das /eis de guerra estabelecidas, deve

ser destruido. Para os Americanos, um governo

que tivesse comettido um so d'esses crimes

nao devería existir em um mundo civilisado.

Um governo que os cometteu todos, deve, na

opiniáo do povo americano, ser radicalmente

destruido.

Os Americanos, durante longos annos, pen-

saram que os allemáes expontaneamente se

libertariam do pesadelo d'esse go er o mili-

tarista que esmaga-lhes a individualidade e

que faz do seu paiz um objecto de descon-

fianza e de receios para todos os que se empe-
nham pelos progressos da civilisagáo. Mas, si

nao queréis, vos mesmo, extirpar o monstro

que vos cobriu de deshonra e de vergonha, a

salvagao do mundo e o futuro da Allemanha
exigem que o actual governo da Allemanha

seja destruido pela forga das armas. É por esta

razáo que os Americanos fazem votos ardentes

pela victoria dos Alliados,
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Si é preciso fazer um sincero esforzó para

manter a neutralidade material prescripta pelo

nosso presidente, semelhante neutralidade deixa

de ser possivel sob o ponto de vista moral. Os
Americanos nao podem violar a neutralidade

de seu paiz prestando auxilio militar aos Alliados

;

isso, porém, nao impede que sejam quasi

unánimes em dar apoio moral ás Na^oes que

emprehendaram a tarefa necessaria de destruir

o monstro do militarismo prussiano. Toda a

assistencia que podem trazer aos Alliados, sem
violagáo da neutralidade nacional, clles a trazem,

nao porque deixem de admirar o povo allemáo,

mas porque a destruicáo do actual governo da

Allemanha é considerada como a primeira etapa

da volta do povo allemáo ao lugar de honra

que outrora lhe cabia. Os Americanos con-

siderarían! irreparavel desastre para a civili-

sa$áo a victoria final da Allemanha e so ficaráo

satisfeitos quando os exercitos allemáes tiverem

sido decisivamente batidos. Os Americanos

estáo certos que a derrota da Allemanha é fatal

e que o povo allemáo com ella pouco sofírerá

si consentir expontaneamente em repudiar o

governo a quem cabe a responsabilidade dos

seus actuaes soffrimentos e si quizer se tornar

a por em marcha, sob a direcgáo de um governo

moderno, responsavel perante o povo.

Sinceramente vosso,

DOUGLAS W. JOHNSON.






